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Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i kemi A, stx, i maj-juni 2017. 
Evalueringen indeholder en kort omtale af opgavesættene, statistik for karakterfordelingen afgivet ved 
censormødet den 13. juni 2017, samt generelle bemærkninger til opgavesættene og besvarelserne i 
forlængelse af censuren. 
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Kort om opgavesættene til den skriftlige prøve maj-juni 2017 
Der blev afholdt skriftlig prøve i kemi A stx den 18. maj og 31. maj 2017. På hver eksamensdag blev der 
afholdt to typer af skriftlige prøver i kemi A, stx, en uden og en med netadgang. Dvs. i eksamensterminen 
maj-juni 2017 blev der i skriftlig kemi A stx i alt afholdt fire prøver. Rammerne for de fire skriftlige prøver er 
ens: en 5 timers individuel prøve. Opgavesættene er tilgængelige på materialeplatformen (link: 
http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/).  
 
I tabellen nedenfor ses en oversigt over opgaverne i de fire opgavesæt. 
 

 Opgavesæt 18. maj 2017 Opgavesæt 31. maj 2017 

 uden netadgang med netadgang uden netadgang med netadgang 

Antal opgaver 4 4 4 4 

Antal delopgaver 16 16 16 16 

Opgave 1 Timianolie Aromastoffer i 
oregano 

Rosenolie Nitrat i 
grundvand 

Opgave 2 Medicin til behand-
ling af epilepsi 

Tilsætningsstoffer i 
benzin til biler 

Et duftstof i bævergejl Beskyttelse mod 
zikavirus 

Opgave 3 Forgrenede aminosy-
rer i muskler 

Optagelse af 
medicin i hjernen 

Fentanysl DOPA og DOPS 

Opgave 4 Et vigtigt råstof til 
gummifremstilling 

En muskelopbyg-
gende aminosyre 

Bornitrid Udvinding af 
kobber 

 
Karakterne blev afgivet ved censormødet tirsdag den 13. juni 2017. Fastsættelsen af en karakter sker ud fra 
en helhedsvurdering af opgavebesvarelsen i forhold til fagets faglige mål og bedømmelseskriterierne. 
Helhedsbedømmelsen omfatter bl.a. en vurdering af om eksaminandens tankegange fremstår klart ved 
brug af forklarende tekst, reaktionsskemaer, beregninger, grafer, figurer og kemisk fagsprog og formler. 

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/
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Karaktergivningen sker ikke på baggrund af en på forhånd fastlagt og udmeldt oversættelse fra pointskala 
til karakter. Se evt. nærmere i materialet, som er udsendt til censorerne ”Information til censorer i kemi A 
stx 2017”, link: (http://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/information-til-censorer-paa-
de-gymnasiale-uddannelser/til-censorer-paa-stx-og-hf).  

Karakterstatistik for de skriftlige prøver maj-juni 2017 
Til sidst i evalueringsrapporten findes statistik over karaktererne ved den skriftlige eksamen i kemi A i stx 
2017, som er fremkommet ud fra censorernes afgivelse af karakterer ved censormødet. Neden for 
præsenteres det samlede resultat for den skriftlige prøve i kemi A, stx. Dvs. statistikken er ikke opdelt på de 
to prøvetyper (uden henholdsvis med netadgang) eller prøvedage. I oversigten til sidst kan ses opdelingen 
mellem de to prøvetyper. 
 
Til den skriftlige prøve i kemi A stx blev der på censormødet afgivet karakterer svarende til i alt 1450 
eksaminander1. Antallet omfatter både eksaminander fra stx og eksaminander fra VUC, som følger kemi A 
stx-ordningen. Antal af eksaminander i 2017 ligger således på samme niveau som 2016, hvor der var 1465 
eksaminander. Eksaminanderne var i 2017 fordelt på 114 hold med en gennemsnitlig holdstørrelse på 12,7 
eksaminander pr. hold. Eksaminanderne i kemi A, stx kom fra 109 skoler. 
 
Karaktergennemsnittet for alle eksaminander blev 6,78, hvilket svarer til resultatet i 2016 (6,72). For 
eksaminanderne som fik 02 eller derover var gennemsnittet 7,53 (i 2016 7,60). 90,3 % af eksaminanderne 
bestod prøven (til sammenligning var dette tal i 2016 88,9 %). Karaktergennemsnittene svarer til de senere 
års niveau. I 2017 ses en forbedring i forhold til tidligere i antallet af eksaminander, som bestod. 
Karaktergennemsnittene for alle eksaminander dækker over en stor variation mellem de enkelte hold. 
Variationen i gennemsnit på de enkelte hold ligger fra hold med gennemsnit under 2 til hold med 
gennemsnit omkring 10.  
 
Ud af det samlede antal eksaminander til den skriftlige prøve i kemi A stx, kom 15,7 % fra studieretningen 
med forsøgsfaget bioteknologi A (227 eksaminander2). Antallet af eksaminander med kemi A og 
bioteknologi A i stx er således steget i forhold til 2016 (13,1 % svarende til 192 eksaminander). Endvidere 
kom 6 eksaminander fra studieretningen med forsøgsfaget geovidenskab A3.  De to forsøgsstudieretninger 
dominerer således ikke kemi A, hvor eksaminanderne primært kommer fra studieretninger med fysik og 
kemi. Væksten i antallet af eksaminander som både har kemi A og bioteknologi A kan forklares ved, at flere 
skoler giver elever på bioteknologi-studieretningen bedre mulighed for at vælge kemi A, som det femte A-
niveaufag. Eksaminander i kemi A, som kommer fra studieretningen med bioteknologi A, er fordelt på 46 
skoler med et gennemsnit på 4,9 eksaminand pr. skole, hvilket svarer til niveauet i 2016. 
 
Karakterfordelingen for alle eksaminander og eksplicit for eksaminander som bestod, kan ses i tabellen 
nedenfor (se eventuelt også sidst i rapporten). Karakterfordelingen svarer til resultaterne de senere års 
med eneste undtagelse, at flere består i 2017.  
 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 

Antal eksaminander med  8 133 97 230 466 358 158 

Fordeling i procent for alle eksaminander 0,6 9,2 6,7 15,9 32,1 24,7 10,9 

Fordeling i procent for eksaminander, der bestod   7,4 17,6 35,6 27,3 12,1 

 
Eksaminanderne kommer dels fra studieretningsklasser (16,8 %) og dels fra valghold (83,2 %). Generelt 
klarer eksaminander fra valghold sig bedre end eksaminander fra studieretningshold, hvilket illustreres ved 
sammenligning af holdenes gennemsnit (studieretningshold: 6,02 og valghold: 6,93). Andelen af 

                                                           
1
 Hertil kommer 23 eksaminander fra Færøerne, som ikke er inkluderet i statistikken. 

2
 I 2017 var der 1938 eksaminander til den skriftlige prøve i bioteknologi A i stx. 

3
 2017 var tredje årgang med skriftlig eksamen i geovidenskab A. I stx var der 48 tilmeldt den skriftlige prøve. 

http://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/information-til-censorer-paa-de-gymnasiale-uddannelser/til-censorer-paa-stx-og-hf
http://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/information-til-censorer-paa-de-gymnasiale-uddannelser/til-censorer-paa-stx-og-hf
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eksaminander, der bestod på studeretningshold var 85,7 % og på valghold 91,2 %. Tendensen svarer til de 
senere års resultater fra de skriftlige prøver i kemi A stx. Dog skal man være opmærksom på, at antallet af 
eksaminander, som kommer fra studieretninger med kemi A, er faldet gennem årene, og efterhånden er på 
et niveau, hvor enkelte holds resultater kan påvirke fx det samlede gennemsnit betragteligt. Kemi A i stx er i 
dag primært et valgfag, hvilket er en udvikling, som har kunnet iagttages igennem de senere år. 
 
Ved den skriftlige prøve i maj-juni 2017 var der to prøvedage, henholdsvis den 18. maj og den 31. maj. Der 
var i 2017 en skæv fordeling af antal eksaminander på de to prøvedage, idet 12,5 % af eksaminanderne var 
til prøve den første dag (181) og 87,5 % på den anden dag. På grund af forskellen i antallet af eksaminander 
til prøve de to dage, kan det være vanskeligt at sammenligne resultaterne. Gennemsnittene for alle 
fordeler sig mellem de to dage på henholdsvis 6,77 (1. dag) og 6,78 (2. dag), og for eksaminander som 
bestod henholdsvis 7,30 (første dag) og 7,56 (anden dag), mens andelen, som bestod, er henholdsvis 92,8 
% på første dag og 89,9 % på anden dag. 
 
Kort om forsøget med netadgang 
Det var første gang, at prøven med netadgang blev benyttet i kemi A stx. Der var et opgavesæt af denne 
type til begge prøvedage. Opgavesættene med netadgang er opbygget således, at opgaverne vil kunne 
løses uden brug af netadgang, men der indgår en række andre nye tiltag; primært brug af videofilm af 
eksperimentelt arbejde, filer som kan benyttes af særlige programmer til tegning af kemiske strukturer, 
samt datafiler, som er tilgængelige elektronisk (flere formater herunder excel filer). Opgavesættene 
præsenteredes for eksaminanderne som en hjemmeside. 
 
Omkring 12 % af eksaminanderne kom fra hold, hvor prøven med netadgang var valgt, svarende til 171 
eksaminander fordelt på 12 hold. Disse var fordelt på de to prøvedage, således at 44 eksaminander var til 
prøve den 18. maj og 127 eksaminander den 31. maj. Da antallet af eksaminander i 2017, som var tilmeldt 
prøven med netadgang, er meget begrænset, skal man være meget forsigtig med en egentlig 
sammenligning mellem de to prøvetyper, uden og med netadgang. Med et begrænset antal eksaminander 
vil et enkelt hold, der præsterer usædvanligt i forhold til resten, påvirke det samlede resultat væsentligt. 
Dette var tilfældet for prøven med netadgang i 2017, hvor holdene præsenterede på nogenlunde samme 
niveau, bortset fra et enkelt hold, hvis resultater var væsentligt lavere end resten.  Sidst i rapporten er vist 
en sammenligning af resultaterne fra de to prøveformer uden og med netadgang, som dog skal ses under 
det forbehold, at der er meget stor forskel på antallet af eksaminander til de to prøveformer. Det ses, at for 
de to prøveformer er der tale om stort set samme resultater med hensyn til gennemsnit og eksaminander, 
som består prøven.  
 
En erfaring fra første årgang med forsøget med netadgang er bl.a., at det ikke er nødvendigt, at datafilerne 
vedlægges i flere formater. Det anbefales, at der arbejdes videre med forenkling af de formater, som 
datafilerne fremover præsenteres i til prøverne med netadgang. 

Generelt om opgavesættene 
Censorerne ved den skriftlige prøve har medvirket ved evalueringen, idet alle på baggrund af deres 
erfaringer fra retning af opgavebesvarelser er blevet bedt om at  

 vurdere sættet som helhed 

 kommentere de enkelte delopgaver 

 beskrive hyppigt forekommende fejl 

 kommentere øvrige generelle forhold i forbindelse med besvarelserne. 
 
Censorerne peger på, at opgavesættene præsenterer interessante problemstillinger inden for kemi, og med 
en bred vifte af anvendelser af kemi. Censorernes generelle indtryk af sættet er, at der både er lette 
delopgaver, som alle burde kunne komme igennem uden større problemer, og mere komplekse 
delopgaver, som blandt andet trækker på eksaminandernes matematiske kompetencer, og deres evner til 
at kunne argumentere på et grundlag, der kræver flere forskellige kemifaglige komponenter sættes i spil på 
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samme tid. Derved giver sættet mulighed for at differentiere karaktergivningen fornuftigt. Censorernes 
generelle indtryk er endvidere, at det dækker kernestoffet bredt, og at niveauet er passende. Se evt. 
nærmere i materialet, som er udsendt til censorerne ”Information til censorer i kemi A stx 2017”, link givet 
ovenfor. 
 
Fejl i prøven uden netadgang den 31.maj 2017 
Efter afholdelse af prøven uden netadgang den 31. maj 2017 blev det konstateret, at der var en fejl ved 
opgavesættet. For at kunne besvare delopgaverne 4.b og 4.c, og delvist 4.d, skal termodynamiske data for 
bl.a. bornitrid på fast form kendes. Disse data skal findes ved brug af Databogen fysik/kemi. I udgaverne fra 
1994 og frem er disse data tilgængelige, men de er ikke mulige at finde i Databogen fysik/kemi fra 1992, 
som fortsat kan benyttes til de skriftlige prøver i kemi.  
 
Ministeriet var ikke bekendt med fejlen under prøven, men blev først opmærksom på den efterfølgende. 
Da fejlen kan have påvirket eksaminanders besvarelse, ifald de udelukkende havde Databogen fysik/kemi 
fra 1992 til rådighed, har ministeriet foranstaltet en undersøgelse af omfanget af eksaminander, der kan 
være påvirket af problemet. Dette er sket dels ved, at skolerne blev bedt om at undersøge hvilke 
eksaminander, der kun havde adgang til Databogen fysik/kemi i udgaven fra 1992, og dels ved at 
censorerne blev bedt om at være opmærksomme på besvarelser fra eksaminander, som kunne se ud til at 
være påvirket af fejlen.  Kun for et meget begrænset antal eksaminander viste fejlen at have betydning for 
deres besvarelse.  

Generelt om besvarelserne 
Censorerne har påpeget nogle generelle forhold, som censuren rejser, og som kort omtales her. Der er tale 
om kommentarer af mere generel karakter, men som på væsentlige punkter kan påvirke bedømmelsen af 
eksaminandernes besvarelser. Der opfordres til at have særlig fokus på disse områder i den daglige 
undervisning, således at eksaminanderne er trænet til at besvare de skriftlige prøver på en hensigtsmæssig 
måde. For yderligere omtale henvises til ”Gode råd og inspiration til den skriftlige prøve i kemi stx” og listen 
med typeord. Materialerne findes på EMU’en (se på fagkonsulentens sider under STX/Kemi, links: 
http://www.emu.dk/modul/fagkonsulenten-45).   
 

 Reaktionstyper: Mange eksaminander forbinder reaktionstyper udelukkende med de organiske 
reaktionstyper og glemmer, at de også har stiftet bekendtskab med reaktionstyper, som i lige så høj 
grad knyttes til reaktioner med uorganiske forbindelser, fx syre-basereaktioner eller 
redoxreaktioner. Dette var et meget markant problem i eksaminandernes besvarelse af delopgave 
2.a fra den 31. maj uden netadgang. Ved besvarelse af denne delopgave var det typiske svar 
hydrolyse, selv om der er tale om helt almindelige syre-basereaktion og redoxreaktion.  

 Funktionelle grupper og stofklasser: Der er ikke tilstrækkelig fokus på forskellen mellem begreberne 
funktionel gruppe og stofklasse. Der opfordres til, at der i den daglige undervisning arbejdes med at 
tydeliggøre forskellen mellem disse begreber. Et problem i tilknytning til identifikation af 
funktionelle grupper ses især ved delopgaver med en aromatisk ring. Denne struktur betragtes af en 
del eksaminander som tre lokaliserede dobbeltbindinger mellem C-atomer, og derfor angives som 
”alkener”.  

 I delopgaver, hvor analyser af fx eksperimentelle iagttagelser skal danne baggrund for en samlet 
konklusion, glemmer mange eksaminander den afrundende opsamling. Det ses fx i delopgaver, hvor 
eksaminander har observationer for en række forbindelser med bromvand og 2,4-dinitrophenyl-
hydrazin, og på denne baggrund skal redegøre for, hvordan IR-spektroskopi kan benyttes, således at 
de enkelte stoffer kan bestemmes. For en del eksaminander mangler den opsamlende konklusion. 

 Teksten før de enkelte delopgaver indeholde normalt vigtige oplysninger for at kunne besvare en 
delopgave korrekt. En del eksaminander er ikke tilstrækkeligt opmærksomme på at inddrage disse 
oplysninger som udgangspunkt for deres besvarelse. Det kan fx ses i dette års opgavesæt i 
delopgaver 2.c fra den 18. maj uden netadgang, hvor oplysningen om, at der er tale om en dihydron 
syre ikke benyttes af en del eksaminander. Problemstillingen genfindes også i de andre opgavesæt.  

http://www.emu.dk/modul/fagkonsulenten-45
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Et tilsvarende problem er, at eksaminander ikke får læst hele teksten til en delopgave og således kan 
komme til mangle væsentlige dele i en besvarelse. Et eksempel på dette er fra delopgave 2.d fra 31. 
maj uden netadgang, hvor der i opgaveteksten står ”Inddrag stoffets struktur og syre-base-
egenskaber”. Langt de fleste eksaminander forholder sig ikke til stoffets struktur, men inddrager kun 
syre-baseegenskaber i deres besvarelse. 
Det er fortsat vigtigt i den daglige undervisning at have fokus på den faglige læsning af 
opgaveteksten, således at eksaminanderne uden større problemer kan gennemskue en delopgaves 
faglige fokus og præmisser. 

 En vigtig opgavetype er delopgaver, hvor der skal tegnes en graf for en sammenhæng mellem 
opgivne eksperimentelle data og på denne baggrund foretages en undersøgelse af en kemisk 
problemstilling. Som regel skal der bestemmes en lineær model, hvilket sker ved lineær regression. 
Eksempler er typisk undersøgelse af reaktionsorden med hensyn til en reaktant eller indenfor 
spektrofotometri. En fyldestgørende behandling af sådanne problemstillinger er omfattende, hvilket 
har været omtalt i evalueringsrapporterne igennem flere år, samt omtalt i føromtalte ”Gode råd og 
inspiration til den skriftlige prøve i kemi stx”. Fyldestgørende besvarelse kræver bl.a. en grafisk 
afbildning af data og tilknyttet model, hvor der er tydelig angivelse på grafen af fx akseangivelser, og 
en vurdering af modellen i forhold til datapunkternes beliggende (dette skal omfatte en kommentar 
ud fra den grafiske afbildning og kan suppleres med inddragelse af forklaringsgraden r2. Evt. kan 
residualplots benyttes, hvilket dog sjældent ses hos eksaminanderne).  De typiske mangler hos 
eksaminanderne i denne typeopgave er  
i) mangelfulde grafisk afbildning,  
ii) ved lineær regression ”tvinges” grafen gennem (0,0), således at konstantleddet i den lineære 
model ”glemmes” (ved lineær regression skal man benytte ”bedste rette linje” og ikke tvinge 
modellen gennem (0,0)),  
iii) modellen set i forhold til data kommenteres udelukkende ud fra forklaringsgraden, hvilket ikke er 
en tilstrækkelig analyse. Forklaringsgraden kan ikke erstatte den visuelle betragtning af model og 
data.   
Ofte viser fejlene af disse typer at være holdbestemt.  

 Nogle eksaminander skriver/kopierer større dele af opgaveteksten ind i deres opgavebesvarelse. 
Dette bør eksaminander ikke bruge deres tid på. De bør i stedet koncentrere sig om arbejdet med 
besvarelse af opgaverne. Endvidere mindskes gennemskueligheden mellem eksaminandens egen 
besvarelse, som skal bedømmes, og materialer, som ikke må indgå i bedømmelsen. 

 Langt de fleste eksaminander benytter i dag computer og tilknyttede programmer, især 
matematikprogrammer, til den skriftlige prøve i kemi. Gælder både for sættene med og uden 
netadgang, og for sættene med netadgang er det direkte en forudsætning, at computer benyttes, 
da der er mange digitaliserede elementer i opgaverne. Dette rummer bestemt en række fordele. 
Der er dog en række eksempler på uhensigtsmæssig brug af computer, fx når computernotation 
benyttes i stedet for kemisk fagsprog eller beregninger udføres implicit uden forklarende tekst. Der 
bør især være fokus på en fornuftig brug af matematikprogrammer ved den skriftlige prøve i kemi. 
Nogle eksaminander opfatter nærmest kemiopgaver som ”matematikopgaver”, og ikke at 
matematikken/programmerne er et redskab til at kunne behandle kvantitative kemiske 
problemstillinger. Det betyder, at de ikke i tilstrækkeligt omfang dokumenterer det kemiske indhold i 
deres besvarelse. Et andet problem er, at nogle opgavebesvarelser er så ”indpakket” i 
matematikprogrammets ”symbolsprog”, at det ikke er acceptabelt, dels er det en uhensigtsmæssig 
formidling af en kemifaglig tekst, og dels fordi det giver et forkert kemifagligt ”sprog”, fx notation af 
enheder. 

 Generelt er der en del eksaminander, som har problemer med at anvende kemisk fagsprog. Det kan 
fx ses ved brugen af ”grader” i stedet for °C og angivelse af enheder, bl.a. [[mol]] i stedet for mol, og 
lignende eksempler. 

 Ved simple beregningsopgaver indgår eksaminandernes talforståelse også som en del af 
vurderingen, fx i forbindelse med anvendelsen af enheder og betydende cifre. 

 Mange eksaminander argumenterer ikke tilstrækkeligt og klart, fx i forbindelse med brug af en 
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reduceret formel til beregninger af pH eller ved simple stofmængdeberegninger. 

 En fyldestgørende besvarelse af opgaverne kræver ofte et større omfang af dokumentation, således 
at eksaminandens tankegang ved besvarelsen af opgaver fremstår klar og tydelig. En del 
eksaminander begrænser deres dokumentation til et niveau, hvor det påvirker bedømmelsen af 
deres besvarelse, også selvom de fx i en beregningsopgave har det korrekte svar. Det er vigtigt 
fortsat at gøre eksaminanderne opmærksomme på, at tilstrækkelig dokumentation i kemi også er 
vigtig for bedømmelsen.  
Manglende dokumentation ses typisk i forbindelse med besvarelse af eksamensopgaverne med 
beregninger i tilvæksten i termodynamiske størrelser, pH-beregninger, præsentation og analyser af 
grafer. Der henvises til papiret ”Gode råd og inspiration til den skriftlige prøve i kemi stx” for 
nærmere omtale af problemer af denne type. 

 Arbejdet med rimelig dokumentation ved besvarelse af de skriftlige opgaver i kemi A, stx, bør 
have en mere fremtrædende plads i den daglige undervisning.  Det bør gøres, således at 
eksaminanderne generelt viser en bedre forståelse for vigtigheden for dette spørgsmål ved skriftligt 
arbejde i kemi, og også er bevidste om betydningen af ikke at dokumentere sin besvarelse 
tilstrækkeligt. 

 
Særligt om prøverne med netadgang 
Der er generelt meget stor variation i, hvor godt holdene er blevet forberedt på de nye typer af opgaver, 
som der er i opgavesættene med netadgang. Det kan fx ses ved, at delopgaver knyttet til videofilm på nogle 
hold springes over, mens andre klarer det imponerende flot, eller nogle hold uden problemer kan håndtere 
de store datafiler, mens andre drukner i dem. På nogle hold er eksaminander meget skrappe til at udnytte 
de muligheder, der ligger i tegneprogrammerne, og udnytter programmerne til at skyde genveje igennem 
besvarelser og til at tjekke resultater, mens andre besvarer delopgaver af denne type på traditionel vis. 
Man skal i den daglige undervisning være meget opmærksom på, at eksaminanderne er trænet til at kunne 
håndtere disse nye elementer i de digitaliserede opgavesæt (sæt med netadgang). 
 
Eksaminanderne skal i deres besvarelse angive kildehenvisninger til, hvor data er hentet fra. Der er 
mulighed for at angive en generel tekst fx i begyndelsen af besvarelsen, hvis en gennemgående kilde 
benyttes fx Databogen fysik/kemi. Meget få eksaminander gør dette, selv om de kan spare tid i forhold til at 
skule lave kildehenvisninger flere steder. Se endvidere omtale af spørgsmålet om kildehenvisning i 
tilknytning til de skriftlige opgaver i kemi i ”Lærerens hæfte” (omtale af de vejledende opgavesæt til prøver 
med netadgang, findes på uvm.dk). 
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Statistik for perioden 2007-17 
Neden for er samlet en statistik for de skriftlige prøver i kemi A stx i perioden 2007-2017. Den er baseret på 
karakterne afgivet ved censormøder i perioden. Det ses, at antallet af eksaminander til kemi A’s skriftlige 
prøve i stx har ligget på samme niveau gennem årene siden reformen i 2005 (først årgang til prøve i 2008), 
dog med en mindre vækst de sidste par år. I de seneste år er der sket en vækst i antal eksaminander, som 
både har bioteknologi A og kemi A, men der er dog fortsat tale om et relativt mindre antal. Hovedparten af 
eksaminanderne kommer dog fortsat fra studieretninger med fysik og kemi. I perioden er andelen af 
eksaminander, som ikke består, aftaget (med 2013 som en undtagelse), typisk ligger procenten dog 
omkring 12 %. For året 2017 ses i denne henseende den laveste andel, som ikke består, nemlig 9,7 %. 
Gennemsnit for alle eksaminander til prøven er gennem perioden vokset, og har de seneste år ligget 
omkring 6,7. Gennemsnit blandt de eksaminander, som består, har siden 2013 ligget omkring 7,3. Den 
mindre vækst i gennemsnittet for alle eksaminander skyldes sandsynligvis, at andelen af eksaminander, der 
består, er vokset.  
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Udvikling 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal til prøve 1600 1307 1478 1279 1252 1248 1310 1340 1317 1465 1450 

Ikke bestået (%) 11,1 18,2 15,7 13,3 12,2 12,5 14,5 12,7 12,3 11,2 9,7 

Gns.: alle 

 
5,56 5,91 6,10 6,43 6,36 6,49 6,49 6,73 6,72 6,78 

Gns.: blandt beståede 

 
6,84 7,02 7,10 7,35 7,29 7,63 7,47 7,70 7,60 7,53 
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Karakterstatistik: Kemi A, stx maj-juni 2017 
Oversigt over alle eksaminanders karakterer afgivet ved censormødet4 Gennemsnit 

Afgivne karakterer skriftlig eksamen 1450 For alle eksaminander 6,78 

Antal eksaminander som bestod 1309 For eksaminander som bestod 7,53 

  Procentdel som bestod 90,3 

 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 

Antal eksaminander med  8 133 97 230 466 358 158 

Fordeling i procent for alle eksaminander 0,6 9,2 6,7 15,9 32,1 24,7 10,9 

Fordeling i procent for eksaminander, der bestod   7,4 17,6 35,6 27,3 12,1 

 

 

                                                           
4
 Hertil kommer 23 eksaminander fra Færøerne, som ikke er inkluderet i statistikken. Eksaminanderne fra Færøerne 

benyttede alle opgavesættet uden netadgang fra 18. maj 2017. På Færøerne benyttes for første gang 12-skalaen ved 
karaktergivning. Gennemsnittet for alle eksaminander blev 3,78 og for eksaminander, der bestod, 6,21. Andelen, der 
bestod, var 56,5 %. 
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Karakterstatistik: Fordeling af karakter på hold uden og med netadgang  
 

Holdtype: Netadgang Uden Med 

Antal til skriftlig eksamen 1279 171 

Antal beståede 1155 (90,3 %) 154 (90,1 %) 

Gennemsnit 6,81 6,53 

Gennemsnit for beståede 7,56 7,25 

 

Karakterer: Uden netadgang  -3 00 02   4   7 10 12 

Antal eksaminander med 8 116 83 198 412 325 137 

Fordeling i procent for alle eksaminander 0,6 9,1 6,5 15,5 32,2 25,4 10,7 

Fordeling i procent for eksaminander, der bestod   7,2 17,1 35,7 28,1 11,9 

 

Karakterer: Med netadgang -3 00 02   4   7 10 12 

Antal eksaminander med 0 17 14 32 54 33 21 

Fordeling i procent for alle eksaminander 0 9,9 8,2 18,7 31,6 19,3 12,3 

Fordeling i procent for eksaminander, der bestod   9,1 20,8 35,1 21,4 13,6 
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